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Minnesanteckningar 
Planeringsorganet för gymnasiesamverkan 
 
Tid: Fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.00 – 16.00 
Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 

Närvarande: 
Stefan Norrestam, Lund, ordförande 
Sven Abrahamsson, Burlöv 
Henrik Andersson, Båstad 
Hans Sandberg, Eslöv 
Johan Abrahamsson, Helsingborg 
Agneta Persson, Helsingborg 
Lisbeth Johansson, Hässleholm 
Ulf Stenåsen, Kristianstad 
Inga Kallin, Kävlinge 
Eva Albihn, Lomma 
Rolf Christersson, Skurup 
Jens Jording, Staffanstorp 
Kerstin Lingebrant, Svalöv 
Karin Jense, Svedala 
Lisbeth Netteberg, Trelleborg 
Bengt Grahn, Vellinge 
Karl-Axel Hill, Östra Göinge 
Tomas Johansson, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund 
Daniel Wäppling, Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg 
Hans-Inge Persson, Sydskånska gymnasieförbundet 
Bo Skandevall, KORt 
 
Jan-Åke Johansson, Kommunförbundet Skåne, sekreterare 
Bo Sahlée, Kommunförbundet Skåne 
Henk te Kiefte, föredragande elevdatabasen, Kommunförbundet Skåne 
 
Frånvarande: 
Richard Mortenlind, Bjuv Peter Andreasson, Höganäs 
Jan-Erik Assarsson, Klippan Matz Nilsson, Malmö 
Agneta Malm, Osby Göran Olsson, Perstorp 
Erik Lenne, Simrishamn Claes Jarlvi, Åstorp 
Tony Mufic, Ängelholm Ingela Ström, Örkelljunga 
 



1. Ordförande hälsar alla välkomna. 
 
2. Föregående mötes minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 
 
3. Prioriterade områden – redovisning arbetsgrupper 

• Information och marknadsföring 
Henrik Andersson redovisar dagsläget kring arbetet med Skanegy.se. Portalen 
har varit igång två månader och visat god driftsäkerhet. Antalet sidträffar i 
portalen har stadigt ökat och varierar mellan 2500 och 7000 per dag med topp 
en dag på över 12000 träffar. Chattaktiviteten följer samma mönster och 
varierar mellan 20 och 40 kontakter per dag med en topp på 74 st under en dag 
den senaste treveckorsperioden. 
Intrycket hittills är att portalen avlastar antagningskanslierna då de inte får så 
många samtal och frågor. Visst dubbelarbete i överföringsprocessen mellan 
antagningssystem och portalen måste göras och problem lösas efter hand. Det 
gäller framförallt kodningar och att informationen skall se likadan ut i båda 
systemen. Arbete med att harmonisera systemen bör fortsätta och kan efter 
antagningsperioden göras effektivare. 
 
Utvecklingsfrågor som arbetsgruppen bearbetar är: 
• möjlighet söka på yrke 
• olika språkversioner 
• blanketter 
• öppet hus 
• stimulera chattforumet, SYV´s bakomliggande kommunikationsverktyg 
• samordning av tryckt material för de kommuner som så önskar. 
 
Utvärdering av Skanegy.se bör göras under våren och då riktat till användare, 
elever, SYV, m.fl. Ekonomi bör ses över till hösten. 
Danmark har en nationell webbsajt som är intressant i sammanhanget, finns på 
följande länk: www.ug.dk 
Diskussion kring vilket tryckt material som eventuellt skall tas fram för de som 
så önskar mynnar i att TreMedia föreslås som alternativ. 
 
Planeringsorganet föreslår 
att KFSK tar fram ett underlag för en uppföljning/utvärdering av webbportalen 
inför nästa beredningsmöte. 
att de kommuner som så önskar beställer gemensam tryckt information och då 
använder sig av TreMedias grundmaterial/katalog om programutbudet. 
 

Planeringsorganet beslutar 
att en översyn av webbportalens innehåll och portalens koppling till intag-
ningssystemet skall göras. Detta arbete bör starta direkt efter den 1 mars då den 
preliminära gymnasieintagningen är avslutad. 

 



 

• Utbud och efterfrågan 
Vilande 
Viktigt att denna grupp kan återuppta sitt arbete snarast. I diskussion framkom-
mer att frågan bör diskuteras på djupet med styrgruppen för gymnasiesamver-
kan. Föreslås att beredningsgruppen tar upp denna fråga efter sommaren och då 
har ett underlag med uppgifter om elevströmmar, ekonomi, antal platser m.m. 
för diskussion vid vilken även representanter för förvaltningschefer/motsvaran-
de från både stor och liten kommun medverkar. 
 

Planeringsorganet beslutar 
att frågan om att återuppta arbetet i arbetsgruppen för utbud och efterfrågan tas 
till beredningsgruppen för gymnasiesamverkan och att man där tar upp denna 
fråga efter sommaren och hanterar den i enlighet med förslaget ovan. 
 
• Prisbild och kostnader 
Rapport från IKE-gruppen 
Tomas Johansson redogör för diskussionerna och arbetet under hösten som 
ledde till att en Skåneprislista togs fram. Skåneprislistan visar att vi i Skåne 
ligger något över Riksprislistan på många program vilket ökar kostnaderna för 
de flesta kommuner, vissa med ganska mycket. IKE-gruppens diskussioner och 
arbete med avtalet om gemensam beräkningsgrund redovisas och även diskus-
sionerna som lett till förslaget om att kartlägga prisbild och beräkningsgrund 
för gymnasiesärskolan. 
 
Gemensamt Skånebidrag/Riksprislista 
Sveriges kommuner och landstings jurist Eva-Lena Arefäll svarar på förfrågan 
kring tolkning av regelverk att ett samverkansområde som erbjuder alla natio-
nella utbildningarna inte får använda riksprislista, men att inget sägs om vad 
man i stället skall använda. SKL´s hemsida har följande text publicerad i 
frågan (http://www.skl.se/web/Fragor_och_svar_1.aspx):  

Fråga 10: Kan en kommun utan egen gymnasieskola, men med sam-
verkansavtal med andra kommuner, frångå riksprislistan och tillämpa 
en ersättning till fristående skolor som bygger på ersättningarna som 
regleras i samverkansavtalet? 
Svar: Ja, kommunen ska utgå från ersättningarna i samverkansområdet. Från 
och med 2010 ska riksprislistan endast användas när kommunen inte 
ERBJUDER motsvarande utbildning i egen regi alternativt genom samver-
kansavtal eller gemensam nämnd. Av propositionen kapitel 7.5 under 
rubriken "skälen för regeringens förslag" framgår att tillämpningsområdet 
för riksprislistan blir mindre med de nya reglerna och likabehandlingsprin-
cipen får större genomslag. Kommunens kostnad för en elev på utbildningen 
i fråga blir densamma oavsett om utbildningen anordnas av en annan kom-
mun genom samverkan eller av en fristående skola. 

 
Angående de kommuner som har samverkansavtal även på andra håll finns en 
dom från Förvaltningsrätten i Växjö (Dom 2010-12-10, Mål nr. 1744-10) som 
rör Kalmarsunds gymnasieförbund och SYAB transportgymnasium. Kort 
sammanfattat kan sägas att vid en beräkning av bidragsbelopp skall underlag 
från alla samverkansparter ingå, så också om man ingår i flera samverkans-



områden och även om man inte har elever hos någon anordnare inom sam-
verkan just då. 
 
Diskussion om utfallet av beräkningarna KFSK genomfört och vad det beror på 
att vissa kommuners kostnader blir så mycket högre. Vidare diskuteras vilka 
effektivitetsvinster som uppnåtts sedan elevdatabasen tagits i bruk. Kostnader 
för dubbeldebitering har upphört och den månadsvisa utbetalningen medför 
även den effektivitets- såväl som ekonomiska vinster. Viktigt att ha detta i 
åtanke vid jämförelse av priser mellan riksprislista och Skåneprislista. Även 
vikten av att se samverkan som något större än endast ekonomiska fördelar 
diskuteras.  
 
Kan ett ställningstagande kring en Skåneprislista vänta till längre fram med 
eventuellt ikraftträdande den 31/7 men med retroaktivitet i bidragen? Vi bör 
analysera orsakerna till prisskillnaderna djupare innan vi fattar beslut i frågan. 
 
Planeringsorganet föreslår kommunerna 
att tillsvidare använda riksprislistan för ersättning till fristående huvudmän. 
Frågan om att använda en Skåneprislista bör i samverkan utredas ytterligare 
och i det fall beslut fattas om att använda Skåneprislista föreslås den då komma 
att gälla med retroaktivitet från januari 2011. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att bordlägga frågan om prislista för bidrag till fristående huvudmän till plane-
ringsorganets möte den 25 mars och föreslår att KFSK under tiden analyserar 
orsakerna till skillnaderna i utfallet mellan riksprislista och Skåneprislista. 
 

Kartläggning av prisbild gymnasiesärskola 
Vid diskussioner i IKE-grupp och ekonomgrupp har framkommit önskemål om 
att kartlägga särskolans prisbild och beräkningsgrunder. Kartläggning syftar 
endast till att ta fram underlag för diskussioner. Frågan har betydelse också då 
det i utredningen om framtida särskola föreslås att eleverna får söka fritt. 

 
Planeringsorganet beslutar 
att IKE-gruppen tar fram en rapport som underlag för fortsatta diskussioner om 
beräkningsgrunder för särskolan. 
 
Elevdatabasen 
Systemansvarig Henk Te Kiefte redogjorde för resultatet av inledande kontak-
ter med IST om att fortsätta arbetet med elevdatabasen med en ekonomiinte-
grationsmodul. Kostnader, behovet och möjligheterna diskuterades och bered-
ningsgruppen menar att en sådan modul skulle innebära en effektivisering för 
hantering av den interkommunala ersättningen. Om denna skall kunna använ-
das inför höstterminen måste en beställning göras senast 25/3 (vid förvaltnings-
chefsmötet). 

 
Avtal gemensam beräkningsgrund 
Textförslaget har behandlats i IKE-gruppen och ekonomgruppen och smärre 
korrigeringar har gjorts. Begreppet ”tilläggsbelopp” i relation till IMPRO 
ändras till ”förstärkt grundbelopp för undervisning”. En ny avtalstext om 
gemensam beräkningsgrund IKE med bilaga som kan hantera förändringar utan 



att fördenskull kräva nytt avtal vid varje förändring bör tas fram. Kortfattat 
innehåll som anger att man är överens om att följa gällande lagstiftning kring 
”lika villkor” och övriga relevanta regelverk. Det påpekas särskilt att varje 
kommun ansvarar för och fattar sina egna beslut. 
 

Planeringsorganet föreslår kommunerna 
att godkänna föreliggande förslag till gemensam beräkningsgrund IKE för 
samverkansområdet och att detta ersätter nuvarande avtalstext. Detta förslag 
förelägges styrgruppen för gymnasiesamverkan. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att ta fram ett nytt enkelt reviderat avtalsförslag till planeringsorganets möte 
den 25 mars där beräkningsgrunden ovan utgör bilaga. Det avtalsförslag 
planeringsorganet då kan enas kring förelägges styrgruppen för gymnasie-
samverkan.  
 
• Intagningsorganisationen inom samverkansområdet 
Rapport 
Bo Sahlée och Stefan Norrestam redogjorde för arbetet hittills och nästa steg då 
antagningskanslierna skall diskutera för- och nackdelar med olika scenarion 
kring organisation av antagningskanslier. 
 
Planeringsorganet beslutar 
att inrätta en tillfällig arbetsgrupp med förvaltningschefer/motsvarande för att 
behandla frågan vidare. 

 
• Implementering av GY11 
Rapport – Jan-Åke Johansson 
Lärarkonferenserna är genomförda och ca 3 500 lärare har deltagit. Den 1:e 
och 2:e mars genomför Skolverket konferenser för introduktionsprogrammen, i 
Malmö. Kommunförbundet Skåne arrangerar en serie konferenser om Skol-
lagen för administrativ personal, skolhälsovårdspersonal, studie- och yrkesväg-
ledare, gymnasielärare, lärare i särskolan, förskollärare, grundskollärare, rekto-
rer i grundskolan och förskolechefer. Dessa genomförs i mars och april, se 
KFSK´s hemsida. 

 
• Kvalitetssäkring 
Vilande 

 
4. Reviderat samverkansavtal 
Avtalet är undertecknat av alla kommuner/gymnasieförbund och utskickat som 
PDF-fil samt publicerat på KFSK´s hemsida. 
 
5. Inför 2011, ordförande i beredning och planeringsorgan samt 
hörnens representanter 
Ledamöter i beredningen för gymnasieskolan är 2011: 
 
Ordförande, Stefan Norrestam 
Vice ordförande, Erik Lenne 
 



Skåne Sydväst 
Stefan Norrestam 
Lisbeth Netterberg 
Ulf Sandgren 
 

Skåne Nordväst 
Tomas Johansson 
Johan Abrahamsson 
 
Skåne Nordost 
Ulf Stenåsen 
Lisbeth Johansson 
 
Skåne Sydost 
Erik Lenne 
Hans-Inge Persson 
 

Planeringsorganet beslutar 
att utse Stefan Norrestam till ordförande för beredning och planeringsorgan för 
gymnasiesamverkan. 
att utse Erik Lenne till vice ordförande för beredning och planeringsorgan för 
gymnasiesamverkan. 
att ovanstående ledamöter utgör beredningsgrupp för gymnasiesamverkan. 
 
6. Mötestider 2011 
Fastställs enligt förslag: 
Fredagen den 25 mars kl. 13.00-16.00 
Torsdagen den 19 maj kl. 13.00-16.00 
Fredagen den 16 september kl. 13.00-16.00 
Fredagen den 25 november kl. 13.00-16.00 
 
7. Övrigt 
• Yrkeslärarutbildning Malmö 
Malmö högskolas lärarutbildning har informerat om att de hoppas kunna erbjuda 
yrkeslärarutbildning på halvfart ht 2010 för de som har kvalifikationer i minst ett 
av de ämnen som redovisas inom programmen: El och energi, Bygg och anlägg-
ning, Fordon och transport, VVS och installation samt Industriteknik. Man fram-
för också att det blir ämneslärare som utbildas, alltså inte lärare med behörighet i 
inriktning, enligt Högskoleverkets instruktioner. 
KFSK sänder ut dokumentation angående frågan. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
Jan-Åke Johansson 
Sekreterare 


